
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V třetím čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Jak přejít z Windows XP na novější operační systém?
V tomto článku Vám prozradíme, jaké jsou možnosti přechodu z XPéček na novější operační systémy
Windows 7 nebo Windows 8. Více... 
 
Více než 40% obětí online podvodů již své peníze nikdy neuvidí
Více než dvě pětiny obětí kybernetických finančních podvodů, konkrétně 41 %, nedostane ztracené peníze
již nikdy zpátky. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Při prodeji antivirových programů se často setkáváme s dotazem: Je možné
nainstalovat antivirový program na nový počítač, když se starý počítač rozbil?
Odpověď zní ANO. Pokud jste si zakoupili jednu licenci a používáte ji aktivně pouze
na jednom počítači, tak ji používáte správně. V případě, že chcete stejnou licenci použít
na jiném počítači, musíte ji nejdříve z původního počítače odinstalovat a až poté
nainstalovat (a aktivovat přiděleným klíčem či licenčními údaji) na počítač nový. Licence
k antivirovým programům se kupuje na omezenou dobu, po kterou máte zároveň právo
instalovat novější verze. Většina antivirových výrobců vydává nové verze alespoň jednou
do roka, přičemž zlepšuje či přidává nové funkce a umožňuje program instalovat
i na poslední verze operačních systémů (jako například na aktuálně se blížící Windows
8.1). Pokud máte jednu licenci a potřebujete dokoupit další, neváhejte nás kontaktovat.
Slibujeme, že Vám nabídneme řešení, které bude určitě levnější než nákup nové
samostatné licence.
 
Jak zavírat okna nebo celé aplikace ve Windows?
Počítačovou myš ovládá skoro každý, ale trefit se na tzv. křížek pro zavření okna
či aplikace může být někdy, hlavně při spěchu, trochu problém. I v tomto případě lze
využít klávesových zkratek: pro zavření aktuálního okna stiskněte současně Ctrl + F4, pro
zavření celé aplikace stiskněte Alt + F4 (například pro zavření Internet Exploreru).

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWX%2bwzUHLEkqcQJziPkxcijdOu4b5pi5v6WYRAakvTxRTQ%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=119254370301629
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=256057192632178
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=176474565055839
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=258674438629256
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=56316076602003


 
Soutěž
 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Fanfáru si tentokrát zaslouží pan Michal Nagy z Prahy, který odpověděl nejpřesněji a může se těšit
na výhru v podobě licence Kaspersky Internet Security pro 1 PC a rok zdarma. 
Otázka zněla: Jaký je celkový počet produktů (položek, které lze vložit do košíku) nabízených našim
zákazníkům na webu www.AntiviroveCentrum.cz ?
Správná odpověď měla být 37449 položek.

Nová otázka:
Kdy byla zrealizována první objednávka na webu www.AntiviroveCentrum.cz ?
Kdo odpoví nejpřesněji, získá od nás software AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok zdarma.
Své odpovědi pište do 10. 10. 2013 na e-mail amenit@amenit.cz. V případě více správných odpovědí
výherce vylosujeme.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

 
Přijde chlap do francouzské restaurace a zrube se tam francouzským koňakem jak motyka.

Když k němu přijde číšník se slovy: "Ráčíte zaplatit?"
Chlap se zeptá: "Berete perly?" "Ano, zajisté."
"Tak mi dejte třikrát ústřice a držte mi palce."

 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=240701170681905
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=189219585456078
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=227837651642158
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=178030750051271
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=4983291218479
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=37528883314027
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=kbKjOu%2fNS%2fRmre3wxNX1FqCYavXkm8T%2fVBBqph%2fzH2f1eEvVb19B0rJIaE5CfcDUTjsPwkSviM0ri8FZn1Wki795aKY5kOWg

